Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Vaše č.j.:
Vyřizuje: Kovandová Věra
Naše č.j.: MSNS/6425/2020/OD-2U-Ko
Telefon: 569 496 635
Světlá nad Sázavou dne: 21.04. 2020
E-mail: posta@svetlans.cz

Oznámení o zahájení řízení
Žadatel:
Mitrenga – stavby, s.r.o., IČ: 26944022, Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, zastoupená spol.
VYZNAČ, s.r.o., IČ: 01916297, Srázná 5113/1. 586 01 Jihlava
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) obdržel dne 16.04. 2020
žádost spol. Mitrenga – stavby, s.r.o., o povolení úplné uzavírky silnice č. II/346
důvod uzavírky: přestavba propustku u obce Leština u Světlé v km 0,415
termín uzavírky silnic: 04.05. 2020 – 31.08. 2020
rozsah uzavírky: silnice č. II/346, km 0,350 – 0,450
délka uzavřeného úseku: cca 0,1 km
návrh objízdné trasy, obousměrně, pro veškerou dopravu:
II/130 – Kynice – III/34731 – Vlkanov – Opatovice – III/34729 – Světlá nad Sázavou –
III/34728 – MK Čapkova – II/347 – Kunemil – Bačkov – Habry - II/346
délka objízdné trasy: 31 km
trasa BUS VLOD, linka 600560, spoj 13, 16: Leština u Světlé – II/130 – Kynice – III/34731
– Vlkanov – III/34734 – Ovesná Lhota – Sázavka - III3471 – II/346
trasa BUS VLOD, linka 600560, spoj 2, 9: Leština u Světlé – II/130 – Nová Ves u Leštiny –
I/38 – Habry
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád). Podle ustanovení § 47odst. 1 správního
řádu silniční správní úřad
oznamuje
všem známým účastníkům řízení, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je
vedeno dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
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Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do
spisu. Podle § 36 odst.1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanovíli zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí do
27.04. 2020.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili
u správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst.4 správního řádu k novým
skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník
nemohl uplatnit dříve.
Dle § 30 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu
oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat
své oprávnění. Dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce, který se prokazuje
písemnou plnou mocí. Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely
tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a
z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Světlá nad Sázavou dne 21.04. 2020
Věra Kovandová
referent odboru dopravy
Počet listů: 3 ks
Počet příloh: 5 ks situace objízdné trasy
Obdrží účastníci řízení:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Mitrenga – stavby, s.r.o. Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, zastoupená spol. VYZNAČ, s.r.o.,
Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
Vlastník PK dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník PK,
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
KSÚSV p.o., TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2
Vlastníci PK dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
Obec Kynice
Obec Vlkanov
Město Světlá nad Sázavou
Obec Kunemil
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Obec Bačkov
Obec Sázavka
Obec Ovesná Lhota
Obec Nová Ves u Leštiny
Město Habry
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
KŘ Policie ČR, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, KRPJ-38490-1/ČJ-2020-161606
Na vědomí (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci):
Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Zdravotnická záchranná kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Krajský úřad kraje Vysočina, OD - SH, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Agentura logistiky, RSVDO, 1. máje 803/1, 779 00 Olomouc
ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, 396 01 Humpolec
ARRIVA Východní Čechy a.s., o.o. Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř
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